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Egy gyerek szemével látni a világot 

interjú Perényi Balázs rendezővel 

 

 

 

 

  

Pinokkió nem egy megátalkodott, vásott kis kamasz, 

sokkal inkább egy világra rácsodálkozó, kalandot kereső 

kisgyerek – vallja PERÉNYI BALÁZS rendező, aki a 

közismert csetlő-botló fabábu lépéseit terelte a vojtina 

deszkáira.  
  

  

  

Pinokkió történetét sokan feldolgozták színházban és bábszínházban egyaránt. 

Törekedtél arra, hogy minél több előadást megnézz, mielőtt te is megrendezed? 

Egyetlen Pinokkió előadást láttam, azt is még gyerekkoromban, és csak félig, megijedtem 

ugyanis a macskától és a rókától. Felnőttfejjel aztán pótoltam persze, és újranéztem ugyanezt 

az előadást, Pogány Judit legendás alakítását. Sokat olvastam viszont a meséről, igyekeztem 

felkészülni a Pinokkió-mítoszból. 

  

 

Mit tartottál fontosnak beemelni az előadásba ebből a „Pinokkió-mítoszból”? 

Pinokkió tüneményes figura, azonban a történetben számos olyan fordulat van, akár még 

kegyetlen, horrorisztikus elem is, ami nem feltétlenül gyerekeknek való, számukra 

feldolgozhatatlan, ezért nem is érdemes megmutatni. Ez egy tanmese arról, hogy teljesítsd a 

feladatodat, járjál iskolába, dolgozzál, ne játsszál, ne könnyelműsködjél. Én erről erősen mást 

gondolok, hiszen ma már tudjuk, hogy a játék fejleszti legjobban a gyerekeket, tehát nem 

léhaság. 

Az eredeti mesében Pinokkió egy tizenéves, vásott kis kamasz, a mi előadásunkban egy 

kisgyerek, aki azzal együtt, hogy épp a 

dackorszakát éli át, nagyon szerethető figura. 

Nem egoista vadóc, aki csak magával 

foglalkozik, még akkor sem, amikor 

hisztizik, amikor öntörvényű. Tanulja a 

világot, és az együttélést a többiekkel, 

szembesül azzal, hogy nem csak ő van a 

világon, a körülötte lévők nem tárgyak és 

játékok, akikkel azt csinál, amit akar. 

Ugyanakkor elbűvölő, ahogy gyerekként 

lelkesedni tud, megejtő az igazságérzete, a 

kérdései, amiket a felnőttek már elfelejtenek feltenni. Ez a gyermeki nézőpont hallatlanul 

izgalmas, ezt mindenképpen szerettem volna beemelni. 

A főszerepet Villant Bálint, volt tanítványom játssza, régóta ismerem, biztos voltam benne, 

hogy megvan benne mindaz a lelkesültség, nyitottság, humor, rafinált gyereknaivitás, ami egy 

ilyen gyerekfigura megformálásához szükséges. 

  

 

 

 



Van-e szándék arra, hogy a bábszínház kontextusára reflektáljon az előadás? 

Nagyon érdekes, hogy mit jelent a báblét, van-e egy bábnak élete, halála, sorsa, miből akar 

kiszabadulni Pinokkió, miért akar igazi kisfiú lenni? Olyan filozofikus gondolatok ezek, 

amelyekre úgy keressük a válaszokat, hogy azok a gyerekek számára se tűnjenek idegennek. 

Ki ne aggódott volna, amikor a kedvenc babája megsérült? Ki ne szerette volna, hogy az 

életre keljen? Ismerős érzések ezek mindannyiunk számára, mert voltunk gyerekek.  

 

  

Törekedtél arra, hogy az eredeti mese szereplőinek karakterjegyei a színpadi átiratban 

is azonos formában jelenjenek meg? 

Hellyel közzel. Gepetto figurája például nem egy idős ember, hanem egy középkorú férfi, aki 

bár kezdetben folyton perlekedik a szomszédjával, Constanzával, Pinokkió eltűnésekor mégis 

egymás szövetségeseivé válnak a keresésben, így amikor Pinokkió hazatér, családra lel. 

Bábként jelenik meg a Tücsök, a 

leghatározottabb, legfelnőttebb figura, aki 

folyamatosan erkölcsi parancsokat, és 

együttélési szabályokat fogalmaz meg. 

Egész alakos, maszkos figuraként óriásnak 

hat a Pinokkió báb mellett, a róka és a 

macska, valamint a tűznyelőbábos, és a 

rendőr figurája. 

A Kékhajú Tündér egy kedves, jólelkű, 

ugyanakkor tudálékos, szabálykövető 

gyerek, megjelenítésében pálcás technikával 

mozgatott báb. Pinokkió embergyerekké válásával válik ő is igazi jó Tündérré. 

  

 

Az előadás látvány- és hangzásvilága hogyan szolgálja a rendezői elképzelést?   

Anyag- és térhasználatban is az 

egyszerűségre törekedett Mátravölgyi Ákos 

díszlet- és bábtervező. Egy fából faragott 

figura fából készült világát jelenítette meg, 

melynek középpontjában végig Pinokkió áll, 

körülötte zajlanak az események. 

Czapp Ferenc zeneszerző mindehhez 

izgalmas hangszereléssel (gitár, klarinét, 

harmonika, dob) gazdag és dús 

hangzásvilágot teremtett. Élőzenével kísérve 

rengeteg remek dal hangzik el az előadásban.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Különböző helyzetekből nézünk rá a világra.” 

 
  

 

 

Mit jelent a tanár és a diákstátusz? Létezik-e szabad 

véleménynyilvánítás egy iskolában? Hogyan álljak ki 

magamért? Mi az, amit szabadon és mi az, amit kényszerből 

tesz meg az ember egy adott helyzetben? Ezekkel a kérdésekkel 

foglalkozik legújabb középiskolásoknak szóló Halak kora című 

előadásunk, melynek rendezőjével Madák Zsuzsannával 

beszélgettünk.  
  

  

  

 

Az olvasópróbán említetted, hogy azokkal a darabokkal szeretsz dolgozni, amelyek 

témáját tekintve foglalkoztatnak. Ebben a történetben mi fogott meg? Mi az, ami 

érdekel? 

Alapvetően a téma, annak a kérdése, hogy mit jelent a szabadság az iskolában. Ha 

szimbolikus szinten tekintünk az iskolára, amely egy olyan tér, ahol emberek közösségben 

élnek együtt – tágabb értelemben tehát a társadalmunk, az országunk, a világunk – akkor a 

problémafelvetés máris minden korosztályt érint. 

Különösen fontosnak érzem egyúttal azt, hogy középiskolásoknak játszunk, akikkel nem 

szoktak erről a kérdésről beszélgetni, holott az eddigi tesztelőadásinkból az derült ki, hogy 

igenis van véleményük a témáról, érdekli őket.  

 

 

Az előadás fókusza is a szabadság témakörét járja körbe? 
Igen, ennek alapján készült a szövegkönyv is, tehát nem egy konkrét anyagot elemezve 

indultunk ki, és jutottunk el a bennünket foglalkoztató témához, hanem a kérdéskörhöz 

kerestünk szöveget. Juli (Róbert Júlia, dramaturg – szerk.) ötlete volt az Istentelen ifjúság 

című Ödön von Horváth kisregény, melyet elolvasva jó kiindulási alapnak tartottunk 

mindannyian. A szövegkönyv eleve úgy készült, hogy tudtuk, ki fogjuk nyitni a történetet 

bizonyos pontokon, és a résztvevőkkel együtt közösen gondolkozunk tovább róla.   

Irigy vagyok a színészeimre, akik folyamatosan „tapasztalni” fogják az előadást, és sajnálom, 

hogy nem lehetek ott minden egyes alkalmon, mert iszonyú izgalmas út következik, ami 

tulajdonképpen a próbafolyamat végeztével kezdődik csak igazán.    

 

 

Másképp kell rendezni egy színházi nevelési előadást egy hagyományos értelemben vett 

színházi előadásnál? 
Egy színházi nevelési előadás esetében nagyon fontos, hogy olyan kérdésekkel foglalkozz, 

amivel dolga van a célközönségnek, hogy érdemben hozzá tudjanak szólni a résztvevők. 

Fontos, hogy a történet hiátusokat kínáljon, legyenek nyitva kapuk, amelyekkel foglalkozni 

lehet. Ha mindent elmagyaráz a szöveg, nehéz interaktív részeket kínálni hozzá. A 

dramaturgiai munka első legfontosabb része ezért az, hogy alkalmassá tegyük az irodalmi 

szöveget az előadáshoz.  

 

 

 



Optimális esetben tehát az író, a rendező, az interakcióért felelős szakember együtt 

dolgozik a szövegkönyv kialakításakor? 
Erre nincs szabály, minden alkotócsapatnak 

saját magának kell kitalálnia a maga 

szabályrendszerét. A Halak kora előadásnál 

négyen (Róbert Júlia, Gyombolai Gábor, 

Láposi Terka) a kezdetektől fogva közösen 

dolgoztunk, azonban a korábbi munkáimban, 

ahol eddig mindig én voltam a dramaturg, és 

egyben a koncepcióért is én feleltem, csak 

egy bizonyos pont után lépett be a színházi 

nevelési résszel foglalkozó szakember.  

  

 

Hogyan tudod úgy kordában tartani a témával kapcsolatban kialakult véleményedet, 

hogy az ne váljon az előadás meghatározó olvasatává? 
Nagyon fontos, hogy minden szereplőnek meg kell keresnem az igazságát, ami nem azt 

jelenti, hogy feltétlenül egyet is kell értenem vele, de az ő szemszögén keresztül is rá kell 

néznem arra a történetre, ami körülötte játszódik, ilyen értelemben egyetlen figura sem fekete-

fehér. Ha a kiindulásként szolgáló irodalmi alapanyagban mégis egyszerű ecsetvonásokkal 

van felfestve egy karakter, akkor árnyalnunk kell, különben hasonló véleményeket 

fogalmaznak majd meg vele kapcsolatban a diákok, és nem ez a célunk. Fontos, hogy ne 

tudjunk explicit módon túl sokat a figuráról, azért hogy a néző ki tudja egészíteni a saját 

gondolataival azokat a hiátusokat, amiket meghagyunk neki. A színészeket segítenem kell, 

hogy tudják tartani ezt a távolságot, illetve rá kell vezetnem őket, mit képviseljenek a 

karakterben.  

 

 

Magánemberként is képes vagy erre a sok szempontú figyelemre? 
Igen, azt hiszem, a baráti kapcsolataimban is nagyon diplomatikus próbálok lenni. Nem 

szeretem az ítélkezést, nem szeretek tanácsot adni. Én nem vagyok a másik ember 

helyzetében, nincsenek meg azok a tapasztalataim, amit ő végigélt, soha nem szabad 

elfelejtenünk, hogy különböző helyzetekből nézünk rá a világra.  

 

 

Egy minimális technikai adottságokkal rendelkező osztálytermi közeg jelentősen 

meghatározhatja az előadás formai keretét. Milyen eszközökkel dolgoztatok a Halak 

kora előadás esetében? 
Sok mindent meghatározott az, hogy a történet egy osztálytermi közösségről szól, és hogy 

mindezt egy osztályteremben adjuk elő. Nagyobb hangsúlyt kaptak így a mondatok, mintha 

egy színházteremben hangoznának el. Fontos volt ugyanakkor, hogy meglegyen a kellő 

távolság, ezért a történetet a közelmúltba, Európa valamely meg nem nevezett országába 

helyeztük. Szerettem volna, hogy megmaradjon a természetes eszközhasználat, érdekelt, 

hogyan tud reflektálni a konkrét osztályterem a történet osztálytermére. Ebből jött az ötlet, 

hogy használjunk táskákat, amelyek szürke színükkel sajátos világot teremtenek az 

előadásnak, eltávolítanak, ugyanakkor rímelnek is a tantermi környezetre. 

 

 

 

 

 



Nem ez az első rendezésed, amikor a bábművészet (Semmi) és a tárgyanimáció (Peter) 

lehetőségeivel élsz. Mi inspirál ebben a műfajban? Új formanyelvi megoldásokat keresve 

fordulsz a műfajhoz? 
Érdekelnek a lehetőségek. A Peter című előadásban például konkrét tárgyakat használtunk, 

amelyek a játék során, a szereplő és a résztvevők képzeletén keresztül gazdagodtak újabb és 

újabb jelentéstartalommal. Művészeti és pedagógiai szempontjai voltak annak, hogy ott ezzel 

kísérleteztünk. 

A Halak kora előadásban is az érdekelt, 

hogy egy hétköznapi tárgy, egy táska, 

hogyan jelenik meg a konkrét minőségétől 

eltérően, úgy hogy mindvégig szimbolikus 

jelentést is hordoz. 

Szeretek kísérletezni, minden egyes 

előadásban keresem az új formai 

kihívásokat, ami persze rengeteg kérdéssel 

jár együtt, és ugyan csak a gyakorlatban 

derül ki, hogy működőképes-e, de amikor 

sikerül, akkor úgy érzem, megérte.  

 

 

Az előadás kiscsoportos foglalkozásának egyik kulcskérdése, annak a megvitatása, hogy 

a történet szereplői mikor cselekedtek szabadon és mikor kényszerből. Mit jelentenek 

számodra ezek a fogalmak? 
Amikor tényleg függetleníteni tudja minden körülménytől, érdektől, helyzettől az ember a 

döntését. Azt teszi, amit egész egyszerűen legbelül a legjobbnak érez és lát. 

 

 

Ezek szerint, aki szabadon dönt, az nem fél? 
Valószínűleg igen. Bár ha jól végigmegyünk a döntések ok-okozati láncolatán, akkor 

mindennek a mélyén ott rejlik a félelem.  

 

 

 

Nem akarnak állítani, „csak” gondolkoztatni 

 

Nemrégiben mutattuk be Halak kora című 

tantermi részvételi színházi előadásunkat 

középiskolások részére. Az Ödön von 

Horváth Istentelen ifjúság című kisregény 

alapján készült adaptáció a szabadság 

témakörét helyezi középpontba, és 

interaktív helyzeteket teremtve kérdez rá 

a fiatal nézők véleményére. Hogyan hat 

egymásra a megírt szöveg és a 

spontaneitás, erről beszélgettünk az 

előadás két alkotójával, RÓBERT JÚLIA 

író-dramaturggal, és GYOMBOLAI GÁBOR színész-drámatanárral és interaktív 

színházi alkotótárssal. 

  

 



Mitől részvételi egy színházi előadás?  

 

Róbert Júlia: Attól, hogy a történet bizonyos pontjain az előadásra érkezők nézőből 

résztvevővé válnak, azaz bekapcsolódhatnak a történetbe. Adott helyzetben – ezt hívjuk 

kinyitásnak – a színészek szerepből vagy szerepen kívül rákérdeznek a nézők véleményére, 

vagyis az ő aktivitásukra építenek. 

  

 

Ez azt jelenti, hogy a résztvevők, a nézők alakíthatják is a történetet? 

 

Róbert Júlia: Ha a szerkezet úgy van kitalálva, akkor akár a kinyitás alkalmával a következő 

jelenet menetébe is beleszólhatnak, de ez nem jelenti azt, hogy teljes egészében ők határozzák 

meg a történet alakulását, „csak” azt befolyásolhatják, hogy egy szereplő mit mondjon, 

hogyan viselkedjen. 

 

Gyombolai Gábor: De elképzelhető az is, hogy egy-egy kinyitás alkalmával nem a történet 

változik, hanem a résztvevők többlettudása erősödik egy-egy jelenet, egy-egy figura 

megítélése kapcsán. A szereplő azért szólítja meg a nézőket, mert egy belső dilemmát akar 

megosztani. A színházi időt tekintve a cselekmény ilyenkor megáll, mintha egy monológot 

hallanánk, csak ebben az esetben a színész a résztvevőkkel közösen értelmez egy helyzetet.   

 

 

Mennyiben befolyásolja a dramaturgiát az, hogy részvételi színházi előadáshoz írsz 

szövegkönyvet?  
Róbert Júlia: Az a legjobb megoldás – ami most nekünk meg is 

adatott – amikor a rendező, az interaktív részekért felelős alkotó 

és az író-dramaturg ténylegesen együtt tud dolgozni már a 

tervezés elejétől fogva. Mi hárman, mindvégig együtt 

gondolkoztunk, együtt találtuk ki a Halak kora történetének a 

vázát, a kinyitási pontokat. Kerestük azokat a drámai pillanatokat, 

amelyekben összesűrűsödik az adott szereplő dilemmája, amikor 

érdemes behívni a résztvevőket a közös gondolkodásba. 

A szövegkönyvnek csak bizonyos elemeit határozta meg az, hogy 

tudtuk, az előadást osztályteremben, 15-16 éves diákoknak 

játsszuk majd, alapvetően azonban folyamatosan változtattunk 

rajta annak fényében, hogy a rendezés és az interaktív részek, mit 

kívántak. 

Általánosságban elmondható, hogy egy részvételi színházi 

előadás alkotófolyamatában minden szegmens hat egymásra, de 

alapvetően maga a „részvételiség” határozza meg a rendezést, a szerkezetet, a történet és a 

jelenet megírását. (A fényképet készítette: Nagy Gergő) 

 

 

A Halak kora előadásnál adott volt a történet? 

 

Róbert Júlia: A szövegkönyv az én ajánlatom alapján Ödön von Horváth Istentelen ifjúság 

című regényéből született. Tisztában voltam azzal, hogy a regény teljes terjedelmében nem 

adaptálható, de sikerült megtalálnunk azt a töredékét, amit fel tudtunk használni, és arra a 

fókuszra futattuk ki, amely bennünket ebből az egészből érdekelt, és amelyről azt gondoltuk, 

hogy a céközönség számára releváns lehet – mindez azt is jelentette persze, hogy nagyon 

eltávolodtunk az eredeti műtől. 

  

 



Az interaktív részeket mennyire befolyásolja a szövegkönyv és a rendezői koncepció? 

 

Gyombolai Gábor: Folyamatos egyeztetésből kell állnia a közös munkának. Mondok egy 

példát. Az előadás első kinyitása, amikor az egyik szereplő, a Tanár úr megszólítja a 

résztvevőket, erősen épít az ezt megelőző jelenetben elhangzottakra. A helyzet azonban, 

amiben meg kellett szólalnia Péternek (Hajdú Péter – szerk.) nem volt előnyös a 

kommunikáció szempontjából, ugyanis a tér közepén volt egy pad, ezzel kezdeni kellett 

valamit, így rögtön rendezői kérdéssé vált az, ami első körben csak az interakciós részt 

érintette. Ráadásul a szereplő olyan ingerültségi állapotba került az előző jelenetben, ami 

teljesen adekváttá tette azt, hogy megmozdítsa az előtte álló padot, és „rendet” tegyen. 

  

 

Az interaktív részek tudatosan felépített tematikát követve kívánnak spontán 

helyzeteket teremteni. Mennyire fér meg egymás mellett a spontaneitás és a 

kiszámíthatóság? 

 

Gyombolai Gábor: Olyan ez az út, mint egy vizes terület, amelyen cölöpök vannak. Akkor 

lehet őszinte a színész egy kinyitás során, ha 

megmarad a spontaneitása, vagyis 

improvizál, hiszen a gyerekek is 

„improvizálnak”, nem lehet tökéletesen 

kiszámítani, mit fognak mondani. A 

tudatosság a kérdésekben, és azok 

sorrendjében lehetséges, melyekre fel lehet 

előre készülni. Első körben például meg kell 

határoznunk az előadás fókuszát, ami 

bennünket leginkább érdekel. A Halak kora 

esetében öt-hat felvetésből jutottunk el aztán 

a „szabadság az iskolában” témakörhöz. A fókusz a konkrét kérdések meghatározásában is 

segít, tehát a tudatosságot erősíti. (A fényképet készítette: Szilágyi Stefi) 

  

 

Tehát közös megegyezés alapján született az előadás fókusza? 

 

Róbert Júlia: A témák gyűjtése után, rangsoroltuk ezeket a problémafelvetéseket aszerint, 

hogy mennyire bonthatóak ki a történetből, melyik hordozza a legmélyebb drámai helyzetet, 

melyik a legnyitottabb, amely meg tudja szólítani a résztvevőket. A fókusz témakörei között 

szerepeltek még a következők: a tanár szakmai és civil énjének összeütközése, a felelősség 

kérdésköre, vagy annak a vizsgálata, hogy milyen bélyegeket viszünk magunkkal életünk 

során. 

 

Gyombolai Gábor: Mindegyik nyomán elindulhattunk volna, de amikor a fókuszok mellé 

alkérdéseket rendeltünk, azt láttuk, hogy a korcsoport, a történet, a mi érdeklődési körünk 

szempontjából a szabadság az iskolában kérdésköre a legizgalmasabb, ráadásul nem egy 

kibeszélt témáról van szó. 

  

 

 

 

 

 

 



Fontos, hogy az alkotás fázisában megfogalmazzátok, és érvényre is juttassátok a saját 

véleményeteket? 

 

Gyombolai Gábor: Amilyen problémát felvetünk, azzal egyúttal állítunk is. Az állítás a 

fókuszkérdés mögött rejlő dilemmákban fogalmazódik meg, amelyekre én személy szerint 

nem tudom a választ, csak azt tudom, hogy beszélnünk kell róla, tehát állítom, hogy 

beszélnünk kell róla, de nem kínálok konkrét választ, hanem a téma kapcsán kérdezek. Egy 

részvételi színházi előadás annyiban tér el egy klasszikus színházi előadástól, hogy ebben az 

esetben nem a szerzőnek, a rendezőnek az üzenetét közvetítjük, vagyis nem megoldást 

kínálunk, hanem lehetőséget biztosítunk a nézőinknek, hogy ők maguk mondják el a 

véleményüket, ütköztessék gondolataikat, teret adunk nekik arra, hogy minél nagyobb téttel 

tudjanak beszélni egy adott kérdéskörről.   

 

Róbert Júlia: Az a jó fókuszkérdés, ami annyira nehéz, hogy maguk az alkotók sem tudnak 

rá egyértelmű választ adni. Íróként nekem nem az a feladatom, hogy állást foglaljak valami 

mellett, hanem hogy egy kérdésnek minél több oldalát mutassam be. Egy részvételi színházi 

előadás nem állít, hanem komplex helyzeteket kínál. 

  

 

Az előadás kiscsoportos foglalkozásának egyik kulcskérdése annak a megvitatása, hogy 

a történet szereplői mikor cselekedtek szabadon és mikor kényszerből. Mit jelentenek 

számotokra ezek a fogalmak?  

 

Gyombolai Gábor: Én a saját szakmámmal tudok erre válaszolni. A szabadság az én 

életemben azt jelenti, hogy olyan interaktív előadást hozhatok létre, amely kérdezni mer. 

Mindaddig szabadságként élem meg az ezzel való foglalkozást, amíg azt érzem, el tudom 

mondani a véleményemet anélkül, hogy egy normatív skatulyába zárnának. Nem szabad egy 

négyzetcentiméterrel sem többet feladni a szabadságunkból, mint amennyit muszáj. 

 

Róbert Júlia: Számomra a szabadság a sokszínűséget jelenti, a nézőpontok hierarchia nélküli 

egymás mellettiségét, azt hogy lehet másképp gondolkozni bizonyos kérdésekről, lehet 

másképp megélni élethelyzeteket, nincs senkire sem ráerőltetve egy abszolút nézőpont, egy 

objektív igazság. 

 

  



A bábművészet és az a bizonyos ruhadarab 

 
 

Mindenkinek saját olvasatává válik 

SCHNEIDER JANKÓ térbe komponált 

belső víziója, ha megtekinti évadunk 

utolsó Kartonálom tartományom című 

kiállítását. A tárlat rendezője mesteri 

könnyedséggel bánik az anyaggal, és 

avatja be nézőjét személyes világába. 

Ennek a világnak része Jankó állandó 

alkotópartnere, felesége NAGY 

VIKTÓRIA ÉVA. Mindketten 

meghatározó egyéniségei a hazai 

bábművészetnek. Velük, illetve az évad 

kiállítás sorozatának szerevezőjével, 

játszószínházunk művészeti vezetőjével LÁPOSI TERKÁVAL beszélgettünk a 

kiállításról, a különböző művészeti formákban való működésükről, és arról, hogy 

hogyan látják a bábművészet helyzetét ma Magyarországon.  
  

 

Az évad kiállítás-sorozatának tematikája a különböző anyagok megjelenítése volt. Szabó 

Ottó a fém, Balla Gábor a fa, a létavértesi Hétszínvirág Óvoda óvónői a textil anyagát 

mutatták be alkotásaikon keresztül. Schneider Jankó központi alkotóeleme a papír. A 

kiállítások szervezőjeként mi motivált Terka?  

 

Láposi Terka: Elszomorít, hogy a közoktatásban a művészeti tantárgyak óraszámainak 

csökkenése miatt a gyermekek alig találkoznak manuális 

tevékenységgel, ami rendkívül fontos lenne annak 

személyiségformáló, identitásképző volta miatt. Nincs helyzetbe hozva 

az anyag szépségéről való kommunikáció, különböző 

műveltségterületeken itt-ott tanulnak ugyan valamit a gyermekek az 

iskolában, de az életünk szépségének teljes filozófiájával, vagy akár 

egy anyag átalakulásának a folyamatával nem a maguk 

komplexitásában ismerkednek meg. Fontosnak tartom, hogy 

beszéljünk erről. Egyre inkább átérzem, hogy mennyire determinált 

fizikai értelemben az életünk, aminek a jól működéséhez a 

gondolatiság, és ebből fakadóan a környezet alakítása elengedhetetlen.  

  

 

A koncepció ihlette az alkotók névsorát? 

 

Láposi Terka: Igen. Olyan alkotókat szólítottam meg a kiállításokon való bemutatkozásra, 

akik komplexitást képviselnek mind az anyaghasználatban, mind pedig filozófiájuk 

közvetítésében. Jankót azért kértem fel, mert egyrészt eredeti módon sugároz egy erőteljes 

dinamikát, ami a színészi játékában, a rendezéseiben, a zenélésében, az emberekkel való 

diskurzusában, közösségek megszervezésében nyilvánul meg, másrészt izgalmasnak és 

egyedinek találom azt az improvizatív vizuális képességet, amivel rendelkezik.    

  

 

 



A kiállítás kartondobozokból formázott figurák mesei tárlataként is értelmezhető. A 

papírnak miért ezt az anyagát helyezted középpontba?  

 

Schneider Jankó: A felkérés szerint egy alkotói folyamatot kellett bemutatnom a papír 

felhasználásával. Korábban egy alkalommal 

dolgoztam ezzel az anyaggal. Kikynek (Hell 

Krisztina, a Vojtina Bábszínház bábszínésze 

– szerk.) rendeztem és terveztem egy 

egyszemélyes előadást, az Előszobaszekrény 

boszorkánya című mesét. Ennek díszlete, 

bábjai és kellékei láthatóak is a kiállításon. 

Mindezeket leszámítva, nem voltak kész 

alkotásaim, ezért kimondottan a Vojtina üres 

kiállítóterében gondolkozva kezdtem neki a 

munkának. Szűkre szabott volt ugyan az 

időm, ráadásul a Pinokkió próbái is zajlottak (Jankó az előadásban színészként van jelen, több 

szerepet is játszik: Gepetto, Róka, Tűznyelő mutatványos – szerk.), mégis úgy éltem meg az 

egész folyamatot, mint amikor egy előadásra készül az ember. Pillanatok alatt kirajzolódott, 

majd részleteiben egyre kifinomultabbá vált, amit látni szerettem volna. Nagy szabadságot 

jelent nekem a papírral való munka, egyáltalán nem érzem, hogy korlátozna bármiben is, 

egyre jobban szeretek vele dolgozni. Hálával tartozom mindazoknak, akik segítettek nekem 

abban, hogy ez a kiállítás megszületett, nagy öröm volt az is, hogy Kiky vállalta a megnyitón 

a közreműködést, így lehetőségünk volt arra, hogy az anyag funkciójának többrétegűségét 

még árnyaltabban mutassuk be.  

  

 

A kiállított tárgyak, figurák egy dramaturgia ívet alkotnak. Megfogalmazható-e, hogy 

miről szól ez „a történet”?  

 

Schneider Jankó: Egy utazásról szól, melynek minden pontja kötődik valamilyen formában 

az életemhez. Nem tudom azonban, hogy lehet e részleteiben beszélni minderről. Nemrégiben 

vezettem végig egy ismerősömet a kiállításon, elmondtam neki, hogy miről mit gondolok, 

amit később megbántam. Úgy érzem, nem hagytam meg neki azt a lehetőséget, hogy saját 

maga járja végig ezt az utat. 

  

 

Viki mennyire vont be a tervezés és kivitelezés folyamatába Jankó?  
Nagy Viktória Éva: Általában be szoktuk vonni egymást a 

munkáinkba, most is így történt. Amikor kereste a témát, 

sokat beszélgettünk. Rengeteg ötlete volt, amit le kellett 

valahogy szűkíteni. Szakaszokban láttam rá a munkájára, 

mert egy ponton túl eltakargatta a történetnek azt a részét, 

ami rólunk, rólam szólt. Azt szerette volna, ha a berendezett 

kiállítást már készen látom, végül a Pinokkió próbái annyira 

lefoglalták Jankót, hogy kénytelen voltam hamarabb 

bemenni a kiállítótérbe, hogy segítsek neki, de szívesen 

tettem. Úgy érzem, képviselni tudtam Jankó álláspontját, így 

a jelenlétem, őt és a kiállítás berendezésében segítőket is 

(Surányi Gergő és Tóth Zsuzsa – szerk.) megnyugtatta.  

  

 

 

 



A személyességhez hozzátartozik, hogy Berzsi kisfiatok munkáit is beemeltétek. 

 

Schneider Jankó: Azt már a tervezéskor tudtam, hogy Berzsi rajzaival szeretném zárni, 

illetve folytatni a munkáim sorát.  

 

Nagy Viktória Éva: Aztán folyamatosan alakulóban volt, hogyan épüljenek be az ezeken 

felül készült rajzai a kiállításba, 

Berzsit ugyanis annyira 

foglalkoztatta a dolog, hogy amikor 

még semmilyen konkrét kérésünk 

nem volt felé, ő maga mondta azt, 

„apa szeretnék neked segíteni”. 

Jankó ekkor azt mondta, rajzoljon 

embereket, bár ekkor még nem 

tudtuk, hol is kapnak majd ezek 

helyet a térben. Mindeközben Jankó 

folyamatosan dolgozott, elkészült 

egy városkép, amire ha ránéztünk, 

mindketten azt éreztük, hogy valami 

még hiányzik róla. Ekkor jutottak 

eszünkbe Berzsi emberfigurái, amelyeket behelyeztünk ebbe a képbe, és akkor láttuk, hogy 

igen, pont velük együtt lett kerek, egész.  

 

Schneider Jankó: Nagyon segítőkész volt Berzsi. Kértem, hogy rajzoljon egy bábost. És 

tudod, ki volt rajta? Heni (Kemény Henrik, vásári bábjátékos – szerk.) az egyik kezén egy 

ördöggel, a másikon egy Vitéz Lászlóval.    

  

 

A kiállítás egy három dimenzióban elmesélt dramatizált történet, melynek a befogadása 

a néző saját élményeivel együtt kap személyes értelmezést. Terka megosztod velünk a te 

személyes olvasatodat?  

 

Láposi Terka: Jankó és Viki munkakapcsolatában van valami rejtélyesség, felszabadult 

teljesség. A kiállítás megépülése alatt olyan módon áramoltatták egymásból egymásba a 

gondolatokat, hogy a létrejött alkotást látva egyértelműek lettek bennem a hívószavak: a 

kiegészülés, illetve az átlényegülés. A tárlat rendezése és a Pinokkió című bábelőadásunk 

próbái párhuzamosan folytak, mindkettőben Jankóé volt a főszerep. Amikor Jankó a Pinokkió 

próbák miatt nem tudott jelen lenni, Viki komponált helyette sok mindent, anélkül hogy 

állandóan egyeztettek volna egymással. Nem szükséges kettőjük egyszerre való jelenléte egy 

alkotói folyamatban, hogy valamelyikük ne tudná folytatni a másik által megkezdett vizuális 

gondolatot. Elképesztő mélyen ismerik egymást, és egymás művészetét. 

Jankó kiállítás-rendezését látva, fantasztikus volt megélni az átlényegülés folyamatát. 

Kétdimenziós síkformákból épít össze téri elemeket, melyek végtelenül lecsupaszított voltuk 

ellenére mély jelentéssel bírnak, a világ kozmikus erejét, és könnyedségét, a végtelen 

horizontot, a hullámzó életvonalat, a bedobozoltságot, de egyben a repülés szabadságát, a 

beteljesülő szerelmet, a család teljességét hozó biztonságát, a gyermekség örömét hordozzák 

magukban. 

Az átlényegülés meghatározta a kiállítás megépítését is. Olyan alkotási folyamat volt ez, 

aminek nem volt vesztesége, nem volt forgács, nem képződött hulladék. A hangsúly 

folyamatosan a formáról formára való alakítás, a térben való írás volt, azaz az önmagában az 

alkotás, az anyagból való teremtés öröme volt a tét. Színházat teremtett. 

A tárlatot nézve eszembe jutott a 21. századi képzőművészet egy új műfaji elnevezése, a 

nyitott kép fogalma. A nyitott kép alkotója egy kétdimenziós vizuális képet úgy helyez a 



térbe, hogy tetszőleges formai egységekre megbontja azt, a néző belép a háromdimenziós 

térbe, mintegy belép a képbe. Izgalmas belépni egy olyan vizuális térbe, ahol a formák, 

alakok bennem, a nézőben elkezdenek történetté összeállni. Meséket, történeteket írhatok 

magamban az engem körülvevő formai egységek által. A mi kiállítóterünkben most először 

tapasztaltam, hogy ez megtörtént.    

  

 

Érezhető, hogy a kiállítás terének megkomponálásakor az alkotó nem csak tervezőként, 

hanem rendezőként, dramaturgként is jelen volt. Nem ez az első olyan munkád Jankó, 

amikor többféle szerepkörben vagy jelen, Viki rád is jellemző ez a sokoldalúság. 

Másfajta alkotói attitűdöt, gondolkodást jelent különböző művészeti formákban létezni? 

Hogyan lehet mindezeket összehangolni? Melyik áll hozzátok a legközelebb? 

 

Schneider Jankó: Szeretem a tér kialakításával kezdeni az egész előadásban való 

gondolkodást, még ha nem is én vagyok a tervező, akkor is van egy erős, konkrét 

elképzelésem a vizualitásról. A kiállítás tervezésénél sem zajlott ez másként. Az idő 

korlátozottsága olykor megnehezítette a helyzetünket ugyan, de az a szabadság, amivel 

dolgozhattam, átlendített minden ilyen kritikus ponton.  

 

Nagy Viktória Éva: Azt ugye tudod, hogy most nem a kérdésre válaszolsz?  

 

Schneider Jankó: Mi volt a kérdés? 

 

Nagy Viktória Éva: Melyik művészeti forma áll hozzád legközelebb?  

 

Schneider Jankó: Játszani szeretek leginkább, de minden egyéb felkérésnek örülni tudok. 

Szeretek új társulatokat felfedezni, közösségekkel találkozni, azokat kimozdítani a 

megszokott kerékvágásból. Jó érzéssel tölt el, ha sikerül valami lenyomatot hagynom, és ezt 

nem csak művészi szempontból, hanem emberileg is értem.  

 

Nagy Viktória Éva: Azt hiszem, hogy talán a bábos gondolkodás az, ami minden művészeti 

formában való munkánkat közössé tesz. Ha például színészi feladatot látok el, a háttérbe 

léptetve ugyan, de a dramaturg és a rendező is ugyanúgy előjön belőlem. A játék, a játékosság 

kulcsfogalom szerintem. Nagyon szeretek a műfajjal, a báb szemtelenségével játszani. 

Minden előadásunkat tudatos alkotói munkával készítünk elő. Alapvető kérdéseket tisztázunk 

ilyenkor, mi passzol az adott csapathoz, mi legyen a bábtechnika, ki legyen a zeneszerző. 

Előfordult már, hogy visszadobtunk egy anyagot, vagy akár saját ötletet, ha úgy éreztük, az 

nem inspirál bennünket, vagy a társulatot kellőképp.  

 

Schneider Jankó: Játékosan próbálunk ki dolgokat, szinte észrevétlenül jutunk el a 

bemutatóig. „Játszunk, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy már el is készült az előadás” – 

fogalmazott egy színésznő, amikor dolgoztam vele.  

 

Nagy Viktória Éva: Közben persze mind mögött ott van a tudatosság is. Olyan, mint a 

színészi munka, annak is van egy tudatos része, hiszen tudnod kell beszélni, énekelni, 

mozogni, de egy ponton el kell engedned magad, ki kell lépned ebből a tudatosságból, hogy 

átmenjen a nézőnek az, amit közölni szeretnél.  

  

 

 

 

 



Elhangzott, hogy a különféle művészeti formákat, amelyekben alkottok, a bábos 

gondolkodás foglalja egységbe. Ki mit ért ez alatt? 

 

Nagy Viktória Éva: Az egész munkafolyamatunkra jellemző ez a gondolkodás. Tudatosan 

figyelünk arra például, hogy milyen bábtechnikához írunk szöveget, mert az alapvetően 

meghatározza a dialógusok hosszát.   

 

Schneider Jankó: Amikor a Tessék engem megmenteni! előadás (bemutató: 2016., Vojtina 

Bábszínház; írta: Nagy Viktória Éva, 

Schneider Jankó; rendezte: Schneider Jankó 

– szerk.) szövegkönyvét írtuk, egyrészt 

tudtuk, hogy kesztyűs bábjáték lesz, másrészt 

azzal is tisztában voltunk, hogy kik fogják 

játszani a szereplőket. Figyeltünk arra, hogy 

a szöveg játékközpontú legyen, hogy a 

kesztyűs báb előadásokra jellemző ritmika 

verbális szinten is megjelenjen. Szeretjük mi 

írni a szöveget, ha kesztyűsbábjáték előadás 

rendezésére kapunk felkérést, talán ez is 

hozzásegített ahhoz, hogy egy sajátos formanyelvünk alakulhatott ki.  

 

Láposi Terka: Számomra a bábos gondolkodás a látványból, az anyagból való elindulást 

jelenti. A gyerekek esetében különösen fontosnak tartom ennek megtapasztaltatását, és 

hangsúlyozását, ellenkező esetben a szövegcentrikusság megszüntetheti az animációt, az 

átalakulás és alakítás képességének és örömének élményét. A képi gondolkodás az 

absztrahálás, a fantázia, a képzelet a képekben való fogalmazás egyik kulcstartománya. Már a 

téma választásánál is fontos kérdés, hogy az bábosan életre hívható-e. Komplexitásra kell 

törekedni az egész alkotófolyamatban. 

 

Nagy Viktória Éva: Ezzel én is egyet értek. Az előadás befogadási élményét leginkább a 

vizualitás határozza meg.  

 

Láposi Terka: Az utóbbi időben több nemzetközi porondon is megmutatkozó bábos csoport 

előadását láttam. Azt érzékelem, hogy vizuális színházzá kezd válni a bábszínház, ahol a zene, 

a színpadi mozgás is erős hangsúlyt kap. Elfogadom azokat a definíciókat, melyek azt 

mondják, hogy szürreális kollázsok jönnek létre a mozgástérben, melyben a báb központi 

szerepet képvisel. Felbontódik a klasszikus egység mozgató és báb között. A mozgató immár 

színész is, aki interakcióba kerül a bábbal, az ő közös testükből jön létre egy harmadik 

„perszonázs”, Jákfalvi Magdolnát idézve. Jurkowski azt mondja, hogy metaforikus színház 

jött létre akkor, amikor levált a paraván a bábszínházról. A bábot minden előadóművészeti 

műfaj elkezdte alkalmazni, és ez a folyamat számomra nagyon izgalmas. 

  

 

Hazai viszonylatban is érzékelhető ez a változás? 

 

Schneider Jankó: Igen, a színház- és táncművészet, olykor ugyan fenntartással, vagy 

degradálva, de elkezdett nyitni a bábművészet felé. Minduntalan érezhető egy erős 

rácsodálkozás, amikor megismerkednek a báb erejével, lehetőségeivel. Ezek a találkozások 

aztán nem múlnak el nyomtalanul, gyökeret vernek, és folytatólagossá válnak. Hozzá kell 

tenni ugyanakkor, hogy egy folyamatról beszélünk, ami bár két évtizeddel ezelőtt kezdődött, 

még nem zárult le, a felfedezés korszakát éljük most is. 



Nagy Viktória Éva: Azért ilyen lassú ez a folyamat szerintem, mert a színház- és 

bábművészetben alkotóknak az évad teljesítésekor komoly kötelezettségeknek kell eleget 

tenniük, kevés olyan lehetőség adódik, amikor kipróbálhatják magukat másban is. 

  

 

Nem a kockázatvállalás hárításáról van szó? 

 

Nagy Viktória Éva: Nem gondolom. Kevesen vagyunk a bábos szakmában, és mivel egy-két 

évadra előre megvan a bábszínházak terve, nehéz azt mondani, hogy lépjünk ki ebből, és 

álljunk össze egy projektre. Vannak persze olyan típusú útkereső emberek, mint Boráros 

Szilárd – jelenleg a Jancsi és Juliska mesén dolgozunk együtt vele – aki sokfelé dolgozik, 

rendszeresen tervez a lengyel Nemzeti Színházban, birtokában van egy másfajta 

perspektívának. Ő volt az egyik megálmodója a Hottón megrendezett „banános doboz” 

fesztiválnak, vagy a tavaly először megvalósuló térgenerikus színházi műhelynek, amely 

során a meghívott alkotók adott helyszínre (jelen esetben a Szent Mihály templomra), annak 

történetéből kiindulva hozták létre produkciójukat. Idén mi is csatlakozni tudunk a csapathoz, 

tavaly a kislányunk születése miatt nem vehettünk részt rajta.  

 

Schneider Jankó: Sokat tanulunk mi alkotók is egymástól ezeken a fesztiválokon. A szakma 

legutóbbi ilyen meghatározó erővel bíró találkozója Pécsett volt, ahol idén először rendezték 

meg a Karakulit Nemzetközi Árny-Játék fesztivált. Sajnos mi nem tudtunk elmenni, de 

bárkivel, akivel beszéltem, mindenki elhomályosult szemmel mesélt róla. Szilárdot oly 

mértékben a hatása alá kerítette, hogy a nyárra tervezett térgenerikus színházi műhely eredeti 

terveit felrúgva árnyjátékban kezdett el gondolkozni.  

 

Nagy Viktória Éva: Összességében tehát elmondható, hogy léteznek ugyan kísérletező 

törekvések, de nagyon nehéz az évad megfeszített munkája mellett egy olyan csapatot életre 

hívni, akiknek tagjai egymást inspirálva, a műfajt keresve kellően szabadon gondolkoznak, 

ráadásul különféle korosztályt is képviselnek. 

 

Láposi Terka: Pedig fontos találkozások ezek, visszafelé tekintve még „izmusokká” is 

válhatnak. A kortárs bábszínház vizualitása hihetetlenül megerősödött az utóbbi években. 

Ehhez azonban kellett a nyolcvanas, kilencvenes években elinduló fiatal művészek bátorsága, 

akik máshogy nyúltak az anyaghoz, más formákban gondolkodtak, mint elődeik, akik akkor 

oly módon fogtak össze, és támogatják egymást azóta is, hogy különböző stílusú világok 

sorozata kezdődhetett el. A jelenben pedig nagyon erős kortársi diskurzus adja a bábművészet 

és a képzőművészet egylényegűségét. 

  

 

Mi az oka szerintetek ennek a dinamikus változásnak?  

 

Schneider Jankó: Az együttfejlődés. Erős útkereséseket érzek régen pályán lévő alkotókon 

is. Nagyon érdekes például Boráros Szilárd, 

Grosschmid Erik párosa, akik munkáról-

munkára tudják egymást újra és újra inspirálni, 

ugyanakkor a fiatalok között is akadnak 

kísérletező szándékú alkotók. Somogyi Tamás, 

rendező egy szobrászművésszel, Szabó Ottóval 

dolgozott közösen a győri Vaskakas 

Bábszínház János vitéz című előadásán, 

melyben bábesztétikailag tökéletesen 

végiggondolt vizualitást teremtettek, 

ugyanakkor a szobrászat felé is erősen 



nyitottak. Mi, Vikivel is merészek voltunk, amikor a 3 kismalac és a farkasok előadásunk 

tervezőjeként egy gyermekkönyv-illusztrátort, Takács Marit kértük fel. Amikor különböző 

területekről érkező emberek kerülnek össze, óhatatlanul hatással vannak egymásra. Kezdjük 

levetni azt a ruhadarabot, ami egy kicsit aláhelyezi magát a színházművészettel szemben. 

Némely alkotáson így is azt érzem, hogy a bábos alkotó túlságosan tisztelte a színházi 

vonalról érkezett színészt, a színházi oldalról érkezett pedig túlságosan tisztelte a műfajt, 

amiből szalonképes dolog születhet ugyan, de korszakalkotó semmiképpen.  

 

Nagy Viktória Éva: Ez a ruhadarab még mindig rajta van a bábművészeten, de talán már 

kihúztuk az egyik ujjunkat belőle. Hogy fel merjük-e vállalni magunkat, önállóan is 

érvényesek tudunk-e lenni, ezek mind az önértékelésünkkel függnek össze. Nagyszerű 

például, hogy a kecskeméti bábos találkozónkon főképp nagyszínházi alkotók vannak jelen a 

zsűriben, de miért nem ismerjük fel a mi sorainkban is azokat az alkotókat, akik hitelesen 

tudnának hozzászólni a szakmánkhoz. 

 

Schneider Jankó: Olyan, mintha a színházművészet prizmáján keresztül akarnánk magunkat 

meghatározni. A találkozón a műfaj ismeretének hiányosságából fakadó rácsodálkozás volt a 

jellemző a zsűrire, sok felesleges kört futottunk pusztán azért, mert a szakma alapvetéseit 

kellett magyaráznunk.  

 

Láposi Terka: Saját magunkat nyomjuk bele abba a definícióba, hogy mi 

gyermekszínházként, valaminek az első lépcsőjén állunk, mintha még nem nőttünk volna fel. 

Egyre fontosabb lenne a magyar kortárs, professzionális bábművészet alkotói közül 

mestereket választani, az ő neveiket kanonizálni, mert ha mi nem tesszük, akkor elméleti 

síkon megteszik mások, ami viszont már kevésbé változtatható. Az a fontos, hogy 

önmagunkat végre identitásunkban erősnek lássuk. 

Saját magunkat nem engedjük kiszabadulni abból a közgondolkodásból, hogy a bábszínház az 

gyermekszínház. Az is! Erre szerintem mindenki büszke is, hiszen gyermekeknek játszani a 

világ legszebb és legörömtelibb dolga! Egyre fontosabb lenne viszont azt megtenni, hogy az 

elmúlt fél évszázad bábművészeinek, alkotóinak az életműve alapján felvállaltan hirdetjük e 

műfaj nagykorúságát. 

  

 

A szakma oktatásának új alapokra helyezése is hozzájárul ahhoz, hogy a bábművészet 

egyre erősebbé válik identitásában. Mindhárman részesei vagytok ennek a folyamatnak. 

Miért fontos számotokra a tanítás? 

 

Schneider Jankó: A tavalyi évben gyakorló pedagógusoknak tartottunk a bábművészet 

alapjairól kurzust, illetve tankönyvet írtunk. Mindez a Nemzeti Művelődési Intézet és a 

Magyar Bábjátékos Szövetség felkérésére született meg. Az NMI megszűnése előtt utolsó 

projektjeként indította a képzést, így szomorúan éltem meg, hogy egy jól működő dolog 

hattyúdalaként tudtunk csak jelen lenni.  

 

Nagy Viktória Éva: Amikor át kell adnod a tudásodat, rá vagy kényszerítve, hogy amit 

automatikusan csinálsz a hétköznapokban, azt tudatosítsd, összefoglald, kicsit kívülről nézz rá 

a munkádra. Amikor elkezded leírni, hogy hogyan is gondolkodsz a bábművészetről, 

óhatatlanul felteszed magadnak a kérdést, vajon tényleg azon az úton járok-e, amit vallok? 

Ebből a szempontból nagyon hasznosak ezek a tanulási helyzetek, mindig inspirálódik az 

ember.  

 

 

 



Láposi Terka: Közel négy évtizede taníthatok is a színházi munkáim mellett. Egyre erősebb 

tapasztalat bennem, hogy a tudatos jelenlét a tanulás-tanítás relációjában is kiteljesedhet. 

Igazán akkor vagyok a jelenben, amikor a megszólalásaim hitelesek, amikor meg tudom 

nyitni a tanítványaimnak azt a lehetőséget, hogy a világ együtt is felfedezhető, amelyben 

mindenki a saját röppályáját bejárva szárnyalhat.  

  

 

A hazai kortárs bábművészet alkotójaként, gondolkodójaként mi az, amit a szakmának 

kívántok a jövőben?  

 

Nagy Viktória Éva: Szabadságot. Azt, hogy a tudatunk ne függjön attól, hogy hol 

helyezkedünk el a színházművészetben. Szabadságot kívánok a stílusban, a bábtechnikában, 

szabadságot abban, hogy tudjunk együtt dolgozni. 

 

Schneider Jankó: Mindezekkel együtt, amit Viki elmondott, azt kívánom, hogy segítsük 

egymást. Van néhány periférián lévő bábszínház, akiknek nagy szüksége lenne olyan 

alkotókra, akik kilendítenék őket a mostani helyzetükből. Összefogásra van szükség ehhez.  

 

Láposi Terka: Ahhoz, hogy mindaz megvalósuljon, amiről az imént beszélgettünk, 

elsősorban művészemberekre van szükség. Én olyan alkotókat kívánok ezért a bábos 

szakmának, mint Jankó és Viki, akik határtalan szabadságot sugároznak magukból. 

  



Bábfórum 2017 

 

Május 13-án (szombaton) 10 órai kezdettel zajlik a 

Vojtina Bábszínházban a Hajdú-Bihar Megyei Bábfórum 

a Nemzeti Művelődési Intézet, a Szín-Báb Egyesület és 

bábszínházunk szervezésében. Megyénk óvodás, általános 

iskolás, művészeti egyesületeinek gyerek és felnőtt 

bábcsoportjai mutatkoznak be évről-évre ilyenkor 

színpadunkon. 

Az évente meghirdetett fórum idei 13 bemutatóját Dr. 

Arany Erzsébet drámapedagógus, Nagy Viktóra Éva 

bábművész és Láposi Terka a Vojtina Bábszínház 

Játszószínházának művészeti vezetője értékeli, minősíti. A 

zsűri által legjobbnak ítélt előadás az Országos 

Gyermekbábos Fesztiválon képviselheti megyénket.  

 

A részletes program: 

 

10.00 Megnyitó: Hegedűs Katalin, NMI Művélődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

Társadalmi Kapcsolatokért Igazgatóság igazgatója 

  

1. Katica csoport, Debrecen                                                10.05-10.17 

A szegény ember állatai 

Csoportvezető: Polonkai Bernadett, Guba Dóra 

  

2. HABAKUKK csoport, Ebes                                           10.25-10.40 

A kiskondás 

Csoportvezető: Szőllősiné Nemes Ágnes, Truczkainé Kovács Edit 

  

3. Katica, Debrecen                                                             10.46-10.56 

A kis kakas gyémánt félkrajcárja 

Csoportvezető: Kriston Lívia 

  

4. Nagykópé bábszínház, Debrecen                                    11.00-11.20 

A megérdemelt fizettség 

Csoportvezető: Kamenyiczkiné Békési Gizella 

  

5. Prücskök, Hajdúszoboszló                                               11.25-11.45 

A malacon nyert királylány 

Csoportvezető: Vágóné Szabó Erzsébet, Kocsisné Szegény Magdolna 

  
6. Csicsergők bábcsoport, Debrecen                                  11.55-12.15 

Csoda a kamrában 

Csoportvezető: Lőrinczy Éva 

  

7. Gézengúzok bábcsoport, Hortobágy                              12.25-12.40 

Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 

Csoportvezető: Sáriné Pócsik Valéria 

  



8. Mesekert bábcsoport, Debrecen                                    12.50-13.10 

Az égig érő fa 

Csoportvezető: Lőrinczy Éva 

  

9. Pimaszok bábcsoport, Debrecen                                     13.30-13.50 

A székely menyecske 

Csoportvezető: Deczki Klára 

                                    

Várható eredményhirdetés: 14.00 órától 

Szakmai értékelés: 14.30-tól 

  

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

 

 

Nappal is ragyognak – Csillagocska Gyereknap Debrecen belvárosában 

 

 

2017. május 28-án (vasárnap) ingyenes programok 

várják az érdeklődőket gyermeknap alkalmából 

Debrecen belvárosában a következő helyszíneken: 

Nagytemplom, Emlékkert, Perényi utca, Baltazár tér, 

Kölcsey Központ, Déri Múzeum, MODEM. 

Velünk az Emlékkertben találkozhattok! 

 

 

 

Ügyes kezek dicsérete – csillagocska matricák gyűjthetők egy-egy alkotással a kijelölt 

pontokon: 

 

9.00-18.00            az Emlékkertben: 

                                - a Debreceni Református Kollégium Múzeumának sátrainál,  

 - a Vojtina Bábszínház mesesátrainál, 

 - a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület sátrainál, 

 - a Nagytemplom sátrainál, 

                                a Kölcsey Központban: 

                                 - az Esélyteremtési nap asztalainál, 

                                 - a Gyermekváros Egyesület asztalainál, 

                                 - a KreDenc-kuckó asztalainál, 

10.00-18.00             a Déri Múzeumban és a Modemben 

 

 

9.00-16.00             Baltazár tér 

                               Közlekedik a család – közlekedésbiztonsági vetélkedő 

 

9.30-10.20             Kölcsey Központ, Bálterem 

                               Apa, gyere Te is! – ingyenes családi Ringató a legkisebbeknek hároméves korig 

                               vezeti Horváth Zsuzsi Ringató foglalkozásvezető és Dsupin Pál népzenész 

 

 



10.00-11.00           Nagytemplom 
Gyermekistentisztelet a Debrecen–Nagytemplomi Református Gyülekezet 

gyermekeinek szolgálatával, igét hirdet Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 

  

10.30-10.50           Kölcsey Központ, Bényi Árpád-terem 

                               Kanga-tréning 

 

11.00-12.00 és 

15.00-16.00           Kölcsey Központ, Nagyterem 

                               Csiribiri – Halász Judit koncertje 

 

11.00-11.30           Kossuth tér 

                              Reptessen 500 lufi 500 gyerekimát a levegőbe! 

                              Ne aggodalmaskodjál! – gólyalábas hívogató a DuoTrióval 

 

11.30-16.30           Emlékkert 
11.30-12.00    Bábel tornya – Tábita Bábcsoport (Felvidék) 

12.00-12.30    Csengő Nap Családi Zenekar (Waldorf) 

12.30-13.00    Édeni történet – Tábita Bábcsoport előadása (Felvidék)  

13.00-13.30    Marasztaló énekek és mesék (Kalmár Barbara, Szabó Márton) 

13.30-14.00    Verőcke Tánccsoport (Felvidék) 

14.00-15.00    Angyalbárányok – Écsi Gyöngyi bábelőadása (Felvidék) 

15.00-15.30    Tehetségek református iskolákból (Veres Réka és Veres Hunor,  

       Lehner Zalán, Sipos Anna) 

15.30-16.00    Dávid és Góliát – Tábita Bábcsoport (Felvidék) 

16.00-16.40    Nem ördöngösség: Hatvani professzor nyomában – Tófalusi Péter 

fizikatanár (Dóczy) látványos fizikai kísérletei 

16. 40-16.50   jelmezes átvonulás a Kölcsey Központba Écsi Gyöngyi vezetésével 

 

 

17.00-17.30           Kölcsey Központ, Bálterem 

                              Pötyi és Pille – mese az igaz barátságról 

                              Az Immánuel Otthon és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 

        Iskola előadása 

  

  

  



Világot lát a Vojtina Bábszínház 

 

 

 

Május 5-7. között rendezik meg a Harlekin 

Kortárs Bábművészeti Napokat Egerben, 

melyre bábszínházunk Halak kora című 

tantermi részvételi színházi előadása is 

meghívást kapott. Előadásunk május 6-án 

(szombaton) 16.00 órától szerepel a 

programban az Egri Kulturális és Művészeti 

Központ színháztermében (3300 Eger, 

Bartók Béla tér 6.). 

A bábművészeti napok részletes programját 

itt találjátok: http://www.harlekin.hu/media 

 

 

 

  

A Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című 

vásári bábjátékunkkal vendégeskedünk Nagyváradon. 

Előadásunkat 2017. május 15-én (hétfőn) 10.00 és 11.30 órától a 

Szigligeti Színház Lilliput Társulatának színháztermében 

(410072 Nagyvárad, Strada Vasile Alecsandri 8.) láthatja az 

erdélyi közönség a Festum Varadinum Rendezvénysorozat 

keretében. 

 

Május 27-én (szombaton) 16.00 órától pedig Pesthidegkúton a 

Klebelsberg Kultúrkúria gyermeknapi programjában 

találkozhattok velünk és Szerencsés Jánossal! 

 

 

 

 

 

 

A Tessék engem megmenteni! című előadásunkkal pedig Kecskeméten  

vendégeskedünk. Előadásunkat 2017. május 21-én (vasárnap) 11.00 

órától a Ciróka Bábszínházban láthatja a közönség a Cirókás Napon. 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

 

 

 

 

 



Százszorszép Bóbiska a Vojtinába látogat 

 
 

 

2017. május 21-én (vasárnap) 10.00 órától a Százszorszép Bóbiska 
című előadást láthatjátok színháztermünkben Majoros Ági 

Bábszínházának előadásában. 

A Királynő Kertjének közepén áll egy csodálatos harang, amely csak 

akkor szólal meg, ha a Királynőnek leánygyermeke születik. Új lakói, 

a lusta harangemberkék, átokkal sújtják Százszorszép Bóbiska 

hercegnőt, mert a születését ünneplő harangszó felverte őket százéves 

álmukból. Vajon sikerül-e Bóbiskának megtörni az átok erejét és 

elnyerni a boldogságot? 

Az előadást 3 éves kortól ajánljuk! 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 

  

 

 

 

 

Nyílt pályázatot hirdet a Vojtina Bábszínház 

 
 

A Vojtina Bábszínház nyílt pályázatot hirdet bábszínház-látogatás támogatására 

szociálisan hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok számára. 
A Vojtina Bábszínház több mint 40 éve szolgálja a Hajdú-Bihar megyei gyermekek és 

családok igényes szórakoztatását. Néhány éve érkeznek hozzánk olyan információk, hogy a 

bábszínházba való eljutásnak anyagi természetű akadályai vannak. Mivel színházunk 

hitvallásához tartozik az esélyegyenlőség megteremtése, az alábbiakban megfogalmazott 

pályázattal szeretnénk segíteni az ilyen indokkal távolmaradóknak. 

A Hajdú-Bihar megyei óvodák és általános iskolák a 2017-2018-as tanévre egy előadás 

ingyenes megtekintésére pályázhatnak szociálisan hátrányos helyzetű 

csoportjaik/osztályaik részére. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23. (péntek) 

  

A pályázat anyagi fedezetét a bábszínház gazdasági társulások, civil szervezetek és 

magánszemélyek felajánlásai alapján szeretné biztosítani. A felajánló szervezetek vagy 

magánszemélyek a Vojtina Bábszínház előadásaira jegyeket vásárolnak, melyeket a pályázók 

számára a Vojtina Bábszínház juttat majd el. 

A Vojtina Bábszínház várja a fenti célokkal egyetértő és azokat támogatni kívánó cégek 

és magánszemélyek jelentkezését is! 
  

Pályázati cél: a 2017-2018-as tanévben a szociálisan hátrányos helyzetű Hajdú-Bihar megyei 

óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok ingyenesen megnézhessenek egy előadást a 

Vojtina Bábszínházban 

 

Pályázók köre: a Hajdú-Bihar megyei gyermekekkel foglalkozó közoktatási intézmények 

(óvodák, iskolák) pályázhatnak csoportjaik/osztályaik támogatására. 

Az intézmény teljes gyermek létszámát a pályázat kiíró nem tudja támogatni. 

 



Pályázati feltételek: 

A pályázó csoportba vagy osztályba járó gyermekek zöme az alábbi feltételek valamelyikével 

rendelkezzen: 

 -        hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 

 -        rendszeres gyermekvédelmi támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, 

 -        gyermekvédelmi vagy szociális intézményben élő gyermek, 

 -        sajátos nevelési igényű gyermek. 

 

 

A pályázat elfogadása esetén a teljes csoportra vonatkozik a támogatás! 

Kérjük a pályázó intézményeket, hogy körültekintően járjanak el a csoportok/osztályok 

kiválasztásánál mivel a színházunk befogadóképessége korlátozott. 

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

  
Támogatás forrása: gazdasági társulások, civil szervezetek, magánszemélyek stb. 

felajánlásai 

  
A támogatás megvalósításának módja: A felajánló szervezetek vagy magánszemélyek a 

Vojtina Bábszínház előadásaira jegyeket vásárolnak, melyeket a pályázók számára a Vojtina 

Bábszínház juttat el. 

  
Pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet: 

         az óvoda, iskola, intézmény rövid bemutatása (max. 1 oldal terjedelemben) 

 -     a csoport vagy osztály rövid bemutatása, mely tartalmazza a rászorultság 

indoklásán túl, az igényelt jegyek számát is (max. 1 oldal terjedelemben) 

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23. (péntek) 

  
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat az aláírásra jogosult intézményvezető és a 

csoport/osztály vezetőjének eredeti aláírásával és bélyegzővel ellátva várjuk postai úton a 

Vojtina Bábszínház címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.) vagy e-mailben a 

szervezes@vojtinababszinhaz.hu e-mail címre. 

  

A pályázati döntésről 2017. október 27.-ig (péntek) értesítést kap minden pályázó. 
 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetnek Kapusi Miklóstól és Szakács Zsuzsannától 

telefonon (52/418-160) vagy e-mailben ( szervezes@vojtinababszinhaz.hu). 
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Itt a vége, fuss el véle! 
 

Hurrá, VAKÁCIÓ!!!! - évadzáró a Vojtinával 

 

 

 

Mélyen Tisztelt Nagyérdemű Publikum! 
 

A Nagyerdei Rendezvénytérre és Szabadtéri Színpadra  

várjuk a kicsiket és nagyokat  

2017. június 18-án (vasárnap) 17.00-21.00 óra között  

a Vojtina évadzárójára, azaz Kapuzáró Napjára! 

 

  

A nap eseményei: 

  

17.00- 20.00 

 Gólyalábas köszöntő az ORT-IKI Báb- és Utcaszínházzal 
 Játékos visszatekintő az évad előadásaira – Álomszövő Pendulának segíthetünk 

álmot szőni, Ördögöt hajszolunk Szerencsés Jánossal, Pinokkiót jó útra tereljük – 

nézők és bábosok közös játéka az elmúlt évad előadásaihoz kapcsolódóan 

 Varázslat és valóság között, avagy "öltöztessük" fel a tájat - alkossunk közösen 

 Csúszó-mászó – ahol a legapróbbak bújócskázhatnak, mászhatnak… 

 Guruló cirkusz – a Mikropódium Családi Bábszínház a játékok ideje alatt is 

szórakoztatja a nagyérdeműt 

 Varázslóiskola – Kiss Balázs bűvésszel 

  

17.30-18.30       Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála – a Vojtina vásári 

bábjátéka 

 

19.00-20.00       Az égig érő fa – a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata a 

vendégünk 

  

20.00-21.00       A só c. zenés mesejáték a Szabadtéri Színpadon a Vojtina társulatának 

előadásában  

  
„Itt a vége, szállj el véle!” – énekszóval búcsúzunk... 

  

Arra kérünk minden érkező vendéget, hogy lehetőség szerint viseljen fehér ruhadarabot, 

legyen az egy póló, ruha, kalap, vagy akár kendő. Miért? 

A napéjegyenlőség előtt örüljünk együtt fehér viseletben a hosszú nappaloknak, a sok 

napfénynek! 
  

A rendezvényre 1 éves kor alatt a belépés díjtalan, 

1 éves kor felett 500-Ft/fő a belépő, mely minden programra érvényes. 
  

Jegyek válthatók a Vojtina Bábszínház pénztárában 

hétfő – péntek: 9 – 16 óráig, szombaton: 9 – 12 óráig és a helyszínen. 

  

 

Mindenkit szeretettel vár a Vojtina Társulata! 


